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Lag
om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 50 § 3 mom., sådant det lyder i lag

1516/2016, och
fogas till lagen en ny 68 a § som följer:

50 §

Brådskande vård

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjuk-

vårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt, Södra och Nor-
ra Karelens sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Mellersta Finlands sjuk-
vårdsdistrikt, Vasa sjukvårdsdistrikt samt Syd-Österbottens, Norra Österbottens och
Lapplands sjukvårdsdistrikt ska i anslutning till det egna centralsjukhuset ordna en enhet
för omfattande jour dygnet runt. Med en enhet med omfattande jour dygnet runt avses
samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården, som kan tillhandahålla om-
fattande tjänster inom flera medicinska specialområden omedelbart och dygnet runt och
som har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvår-
den och för att sköta exceptionella situationer. Enheten för omfattande jour dygnet runt
ska stödja de andra jourenheterna. De sjukvårdsdistrikt i vilka det finns ett universitets-
sjukhus kan i anslutning till sina sjukhus bilda flera än en enhet med samjour dygnet runt,
om befolkningens servicebehov förutsätter det.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

68 a §

Lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden

Sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus svarar gemensamt för
lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden som begärs av domstolar. För lämnande av
utlåtande finns en sakkunniggrupp vars verksamhet administreras av Norra Savolax sjuk-
vårdsdistrikt. Alla sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus är skyl-
diga att till sakkunniggruppen utse sakkunniga med tillräcklig kompetens inom behövliga
medicinska områden. Norra Savolax sjukvårdsdistrikt kan utse även andra sakkunniga i
medicin till sakkunniggruppen och från fall till fall begära medicinska sakkunnigutlåtan-
den från sakkunniga utanför sakkunniggruppen.

Ersättning för kostnaderna för lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden betalas av
statens medel till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, som betalar ersättningar till det sjuk-
vårdsdistrikt eller den sakkunniga som lämnat ett sakkunnigutlåtande. Beloppet av statens
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ersättning grundar sig på antalet sakkunnigutlåtanden och arbetsmängden för utarbetandet
av dem, tidsåtgången för rättegången och förberedelserna för den samt administreringen
av begärandena om utlåtande och utlåtandena. Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandena för utbetalning av sta-
tens ersättning, fastställande av ersättningar för sakkunnigutlåtanden och ersättningarnas
eurobelopp, fastställande av ersättning för förberedelser för rättegång och för deltagande
i rättegång och ersättningens eurobelopp samt om fastställande och betalning av de kost-
nader som Norra Savolax sjukvårdsdistrikt orsakas av administreringen av begärandena
om utlåtande och utlåtandena.

Regionförvaltningsverket betalar ut ersättningen två gånger per år på ansökan av Norra
Savolax sjukvårdsdistrikt. Ersättning för det första halvåret ska sökas före utgången av
september månad samma år och ersättningen för det andra halvåret före utgången av mars
det följande året.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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